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вагових коефіцієнтів не кожному окремому критерію, а групі критеріїв, що знач-

но спростить процедуру вибору, та дозволить агрегувати узагальнені оцінки. 

Подібний підхід дозволить значно спростити процедуру вибору та знизить вимо-

ги до ОПР, що приймає рішення, оскільки менша кількість критеріїв передбачає 

використання більш простих економіко-математичних моделей для процедури 

вибору.  

Висновки: Таким чином, в подальшому планується на базі групування 

критеріїв більш детально описати систему з них, що можуть впливати на процес 

прийняття рішень в електроенергетиці, дослідити їх взаємозв’язки, окреслити 

кола рішень, щодо яких може бути застосована система.  
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Вступ. Основою розвитку економіки є конкурентоспроможність промис-

лових підприємсв, бо саме вони є основним джерелом наповнення бюджету. До-

слідженням проблем, пов’язаних із удосконаленням управління промисловими 

підприємствами, займається багато вітчизняних та закордонних вчених. Але ак-

туальним залишається питання забезпечення ефективності управління промис-

ловим підприємством в умовах глобалізації.  

Дослідженням проблем удосконалення управління промисловими підпри-

ємствами займається багато вітчизняних та закордонних вчених: І. Ансоф вивчає 

стратегічне управління підприємством [1]. В. Астахов пропонує систему забез-

печення фінансової стійкості підприємства [2]. І. Максимова займається питан-

нями оцінки конкурентоспроможності підприємства [3]. Д. Пілдіч Аналізує шля-

хи вивчення споживача [4]. Т. Пітерс і Р. Уотерман вивчають аспекти ефектив-

ності підприємства [5]. Але актуальним залишається питання забезпечення ефек-

тивності управління промисловим підприємством в умовах глобалізації.  

Постановка задачі. Метою дослідження є вивчення проблем управління 

промисловими підприємствами. Завдання публікації – розробка заходів щодо 

удосконалення управління промисловими підприємствами в сучасних умовах.  

Методологія. Типовими проблемами сучасних промислових підприємств 

є: падіння обсягу продажу та рентабельності; втрата традиційних ринків збуту, 

складність пошуку нових; неузгодженість дій вищого керівництва підприємства; 

відсутність напрямку розвитку; недостатність нової продукції та технології. 

Управління промисловим підприємством в сучасних умовах пов’язане із зміною 

орієнтирів їх діяльності (підвищення ефективності виробництва, максимізація 

прибутку, вихід на нові ринки, задоволення потреб найманих працівників). Су-

часні умови характеризуються посиленням міжнародної конкуренції, зростанням 

господарського ризику, вільним ціноутворенням і вибором постачальників, спо-

живачів за мінімальної участі держави в підтримці промислових підприємств. 

Галуззю державного регулювання стають макроекономічні перетворення. Голо-

вна тенденція управління промисловими підприємствами – його децентралізація 

(посилення самостійності).  
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Промислові підприємства в Україні можна розділити на дві групи на ті, 

що: виживають в складних умовах; орієнтовані на ринковий розвиток. До першої 

групи відноситься дуже велика кількість промислових підприємств, які за часів 

незалежності змінили форму власності, але це не призвело до ефективної зміни 

управління. До другої належить незначна частина промислових підприємств, які 

були створені з переходом до ринкових умов і отримали кардинально оновлену 

систему менеджменту, адаптовану до реалій сьогодення. Головними проблемами 

управління підприємствами першої групи є: складна кредитна політика; умови 

дії постійно змінюються; поява нових контрагентів на ринку; зміна структури 

галузі.  

Основні протиріччя управління промисловими підприємствами: роздержа-

влення та збереження існуючих зв’язків з постачальниками, посередниками і 

споживачами не завжди ефективне. Для подолання протиріч існує потреба в пе-

репідготовці менеджерів за програмами: професійного аналізу міжнародного ри-

нку з метою вивчення споживачів; підписання нових контрактів про співробіт-

ництво в різних країнах світу.  

Шляхи підвищення ефективності управління промисловими підприємст-

вами: впровадження стратегічного управління розвитком; систематизація держа-

вної політики щодо розвитку різних галузей промисловості; впровадження нових 

структур управління та мотивації праці відповідно до форм власності; реалізація 

нового механізму взаємодії підприємств промисловості із контрагентами (поста-

чальниками, посередниками, споживачами) на основі маркетингу та інновацій-

ного менеджменту. Роль держави в ринкових умовах – регулювання головних 

параметрів ринку, до яких вимушені пристосовуватися промислові підприємства 

різних форм власності. Впроваджуючи регулювання ринку держава впливає на 

структуру виробництва, наближуючи її до потреб суспільства. Боротьба вироб-

ників за споживача сприяє підвищенню якості товарів, розвитку суспільних пот-

реб та новому стимулюванню виробництва. Удосконалення управління промис-

ловим підприємством потребує формування нового типу господарських керівни-

ків замість технологічних, що передбачає: створення системи економії ресурсів; 

економічний розрахунок, постійне порівняння витрат із доходами, моніторинг 

запитів та поведінки споживачів, пропозиція нових товарів та оцінку конкурент-

ної позиції.  
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Практика реорганізації управління в американських компаніях свідчить, 

що тільки 20 % нововведень є дієздатними і те завдяки активній участі вищого 

керівництва. Тому практика удосконалення управління в національних підпри-

ємствах повинна мати постійну основу для модернізації. Послідовність удоско-

налення управління на промислових підприємствах: комплексний аналіз готов-

ності підприємства до впровадження новацій (достатність всіх видів ресурсів та 

наявність бар’єрів – конфлікт між підрозділами, неефективна система комуніка-

цій, слабка підтримка керівництва, протиріччя між новими вимогами до працю-

ючих і системою мотивації, бюрократичні перепони); складання дерева цілей 

удосконалення управління; створення структури щодо реалізації заходів по удо-

сконаленню управління; формування методів контролю та регулювання за його 

наслідками. Складність удосконалення управління національними промислови-

ми підприємствами в тому, що понад 80 % є потенційними банкрутами, хоча 

тільки 10 % не мають потенціалу для виходу з цього стану. Керівництво намага-

ється в скрутному фінансовому становищі залучити інвестиції, але інвестори фі-

нансують тільки перспективні проекти, тому першочерговим кроком розвитку 

національних підприємств стає стратегічне планування діяльності та розстановка 

пріоритетів. Для підвищення ефективності розробки стратегії розвитку підпри-

ємства (за рахунок активізації внутрішнього потенціалу) корисним стає залучен-

ня спеціалізованих консалтингових фірм. Головними напрямками пошуку резер-

вів удосконалення управління промисловим підприємством стає: механізм роз-

витку; розширення самостійності структурних одиниць підприємства; впрова-

дження систем маркетингу та зв’язків з громадськістю; вибір інвестиційних 

пріоритетів; мотивація інноваційної діяльності; створення команди. Процес удо-

сконалення управління охоплює всі аспекти діяльності підприємства: виробни-

чо-кадровий потенціал; організаційно-управлінські структури; правову форму; 

господарський механізм. Реформування структури управління дозволяє промис-

ловому підприємству отримати: конкурентну позицію серед національних виро-

бників; позиціонування товару як якісного та вигідно розташованого.  

Результати дослідження. Дослідження проблем промислових підпри-

ємств в Україні підкреслює необхідність удосконалення управління.  

Висновки. Основні заходи удосконалення управління промисловими під-

приємствами: комплексний аналіз готовності підприємства до впровадження но-

вацій; складання дерева цілей удосконалення управління; створення структури 

щодо реалізації заходів по удосконаленню; формування методів контролю та ре-

гулювання за його наслідками. Питання для проведення подальших досліджень в 
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галузі удосконалення управління промисловими підприємствами: програми пе-

репідготовки менеджерів; механізми розстановки інвестиційних пріоритетів; ро-

зробка нових товарів.  
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УКРАЇНІ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЮ 

У статті проаналізовано вплив діяльності малих підприємств на економічне зростання в країні. Дове-
дено, що вони є рушійною силою економіки, визначено перешкоди, які існують перед малим бізнесом. 
Зроблено порівняння функціонування малих підприємств в Україні і закордоном. Запропонований 
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Аналіз останніх досліджень та літератури. Малий бізнес як необхідний 

компонент економічної стратегії держави привертає увагу багатьох іноземних і 

вітчизняних науковців. Так, Геєць В. присвятив свої дослідження організаційним 

заходам сприяння малому бізнесу. Барановський О., Громяк Л.,  Єханурова Ю., 

досліджували фактори, що визначають розвиток малого бізнесу в Україні. Дос-

лідження місця та його ролі малого бізнесу в розвинутих ринкових економіках  
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